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Arhitektka želi oživiti zapuščeni  
Starološki grad

Škofjeloška arhitektka Eva Kalinšek je v svoji magistrski nalogi predstavila projekt prenove propadajočega 
Starološkega gradu, nekdanjega grajskega obrambnega zidu in obrambnih stolpov za namene glasbene šole  

in razstavne galerije.

Starološki grad, imenovan tudi 
Strahlov grad ali Strahlov dvorec, 
se nahaja v najstarejšem delu Škof-
je Loke, v Stari Loki, po kateri je 
tudi dobil ime. Skozi zgodovino 
je imel veliko različnih lastnikov 
in funkcij, nazadnje je bil v upora-
bi kot tehnološki (poštni) muzej. 
Občasno ga uporabljajo le člani 
Centra slepih, slabovidnih in sta-
rejših Škofja Loka (ki je trenutno 
njegov lastnik) za razna druženja, 
a tudi to vse manj pogosto. 

Grad je zapostavljena škof-
jeloška znamenitost
Kalinškova pravi, da je veliko 
objektov, ki jih je povozil čas, kar 
žal velja tudi za Starološki grad. 
»Pozabljen stoji v središču naselja, 
izgubljen med hišami, ki so ga v 
stoletjih povsem prerasle. Čeprav 
je bil po podatkih v svojem času 
precej pomemben, ga danes med 
drugimi ohranjenimi znamenitost-
mi Škofje Loke skoraj nihče več 
ne opazi. Pot treh gradov v Škofji 
Loki ga ob Loškem gradu, Stolpu 
na Kranclju in Starem gradu sploh 
ne omenja. Žalostno je, da tako 
čudovit in precej dobro ohranjen 
grad s skoraj tisočletno zgodovi-
no osamljen ždi med družinskimi 
hišami.« 

V grajske prostore bi ume-
stila tudi glasbeno šolo
Njen namen je zapuščeni grad oži-
viti in mu dati globlji pomen. »V 
njegove prostore bi rada umestila 
škofjeloško glasbeno šolo, ki zaradi 
pomanjkanja prostora potrebuje 
razširitev. Zato se mi je zdela ideal-
na rešitev vnesti njihov program v 
Starološki grad. Šola je že pred leti 
zaprosila za nove prostore v tem 
gradu, a projekt ni bil izpeljan. Poleg 
tega bom v grad umestila tudi javni 
program – galerijo z razstavo del 
zasebne zbirke zadnjega lastnika 
gradu, Karla Strahla,« je povedala 

zahtevami javnega programa in 
varovanja dragocenih umetnin, 
upoštevala pa sem tudi zahteve 
požarne varnosti in na ta način 
uredila zunanje površine,« je dejala 
in dodala, da je bil njen poseg v 
arhitekturno zasnovo omejen le v 
severnem traktu gradu in v južnem 
stolpu, kjer je skozi konstrukcijo 
vpeljala stekleno dvigalo. Zakaj 
stekleno in zakaj ravno tam? »Ker 
je zasnova stolpa najbolj zanimiva, 
okrogla oblika prostora pa je za 
glasbeno učilnico neprimerna. S 
prozornim materialom vizualno 
ne omejimo velikosti prostora 
ter omogočimo videti skozi staro 
konstrukcijo gradu. Poleg tega 
sem v severni objekt vzhodnega 
obrambnega zidu umestila visoko 
koncertno dvorano.«

Damjan Likar

novopečena magistra, ki si želi, da 
bi projekt nekega dne res zaživel 
in stavbi vrnil staro veljavo – da bi 
v novi, sodobni preobleki služila 
kraju in prebivalcem za predlagani 
ali kakšen drug javni namen in da bi 
z jezikom umetnosti, ki ji ga narekuje 
že prefinjena zasnova, skozi tradicijo 
povezala preteklost s sedanjostjo.

Stroge spomeniškovar-
stvene zahteve pri prenovi
Kalinškova je pri magistrskem delu 
naletela na vprašanje, kako zado-
stiti zahtevam varstva kulturne 
dediščine in potrebam za graditev 
glasbenih šol v Sloveniji in galerije, 
da bi objekt v današnjem okolju 
spet zaživel. »To sem želela doseči 
z minimalnim posegom v arhitek-
turno zasnovo gradu, upošteva-
njem akustičnih zahtev prostorov 
glasbene šole, obliko prostorov, z 

Eva Kalinšek želi oživiti Starološki grad, pozabljeno loško  
znamenitost.

Eva Kalinšek

Bo v gradu zaživel program Glasbene šole Škofja Loka?




